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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 

  .نعم

 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه ،العالمین الحمد هلل رب

 في إلماءا أحكام األوالد أمهات األوالد: وأحكام أمهات عتق كتاب : " -رحمه هللا تعالى-قال  

 مث منه فحملت بنكاح غیره ملك في وهي األمة أصاب و�ذا ُیبعن، ال أنهن إال أمورهن جمیع

 فیه نیتبی ما فوضعت ملكه في �ُحرٍّ  منه عِلقت و�ذا بیعها، وله الجنین، عتق حامالً  ملكها

 و�ذا غیرها، �ملك لم و�ن ،حرةً  صارت فقد مات فإذا ولد، أم بذلك له �انت اإلنسان خلق �عض

 �ذاو  سیدها، �موت العتق في حكمها له �ان ،غیره من ولدت ثم وصفنا �ما ولد أم األمة صارت

 و�ن ،هل حلت أسلم فإن ،نفقتها على وأجبر ،بها والتلذذ طئهاو  من ُمِنع نصراني ولد أم أسلمت

 .عتقت ذلك قبل مات

 أوصى ولو سیدها، لورثة فهو شيء من یدها في �ان فما سیدها �موت الولد أم أعتقت و�ذا

 .الثلث" احتملت إذا لها �ان یدها في �ما لها

 احتمله.

 هاسید فداها الولد أم جنت و�ذا ،حیضة فعدتها ولده أم عن مات إذا احتمله الثلث، و�ذا"

 .وصفت �ما فداها فجنت عادت فإن دونها أو �قیمتها

 �ذاو  .قذفها من على حدّ  وال �رهت، ن�و  تزو�جها وله جائزة و�لیها ولده ألم الرجل ووصیة

 .وأجزأها ذلك لها �ره الرأس مكشوفة الولد أم صلت

 .اعلم" �هللا. نفسها قیمة فعلیها سیدها الولد أم قتلت و�ن 

كر�م عبد ال ،قراءة على شیخنا العالمة ،مختصر أبي القاسم الخرقي ،و�ه تمَّ هذا المختصر 

لح، والعمل الصا ،وأطال في طاعته عمره، ورزق الجمیع العلم النافع ،متع هللا �ه ،الخضیر

 .والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات
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 .وصلى هللا وسلم على نبینا محمد 

 وسلم.اللهم صل  

أمهات األوالد، أمهات جمع أم  ،: �تاب عتق أمهات األوالد-رحمه هللا تعالى-�قول المؤلف 

 واألوالد جمع ولد، مما �شمل الذ�ر واألنثى، وأم الولد هي التي أولدها سیدها، وطئها وهي في

ه لو وولدت منه ما یتبین فیه خلق اإلنسان، فإذا وطئها وهي في ملكه؛ ألنه سیأتي أن ،ِملكه

 وطئها وهي في ِملك غیره بنكاح مثًال فإنها ال تصیر أم ولد، و�ذا ولدت ما ال یتبین فیه خلق

یم، التي براهإ -علیه الصالة والسالم-اإلنسان فإنها تبقى على ِرقِّها، ومار�ا القبطیة أم ولد النبي 

، »أعتقها ولدها«: -علیه الصالة والسالم-قبط مصر، المقوقس، قال النبي أهداها إلیه عظیم 

   .إسماعیل هجاء منها ولد -علیه السالم-وهاجر زوجة إبراهیم . إبراهیم

وهو جاٍر على عادته، ال  اعلى �ل حال هذا موضوع الباب الذي معنا، و�ن سماه المؤلف �تا�ً 

التفر�ق على اصطالح أهل العلم أن الكتاب أشمل من ففرق عنده بین الباب والكتاب، و�ال 

 .الباب فرٌع من الكتاب، والفصل فرٌع من الباب، وهكذاالباب، و 

نهن ال أإال  وأحكام أمهات األوالد أحكام اإلماء في جمیع أمورهن إال أنهن ال ُیبعن"قال: " 

 یبعن، وفي أحكام أمهات، أحكام اإلماء ما لم �مت السید، فتعتق �موته، وال �جوز له بیعها في

جه، إلماء فال قسم لهن، وال �جب علیه التعدیل بینها و�ین أزواو�ن �انت أحكامها أحكام ا ،حیاته

ین وغیر ذلك إال أنه ال �جوز له بیعها، بیع أمهات األوالد مسألة خالفیة، والخالف فیها قد�م ب

علیه الصالة -الصحا�ة، وجابر بن عبد هللا �قول: �نا نبیع أمهات األوالد في عهد النبي 

رضي هللا -اء عمر فمنع من ذلك. فمنع من ذلك. ثم جاء علي ، وعهد أبي �كر، فج-والسالم

 .فعمل �قول عمر، ثم رجع إلى جواز البیع -عنه

قها وهو قول جمهور أهل العلم؛ ألنها أعت ،على �ل حال المرجَّح عند أهل العلم أنهن ال ُیبْعنَ  

 .ولدها

ا فولدها ناس، فزوجها حر� ملو�ة لفالن من الأمة م و�ذا أصاب األمة وهي في ملك غیره بنكاح""

�كون تبًعا لها؛ ألن الولد یتبع أمه حر�ًة ورًقا، وال �عتقها؛ ألنه وطئها في ملك غیره ال في ملكه، 

فحملت منه ثم ملكها �عد أن حملت منه، عتق الجنین، عتق الجنین، لماذا؟ ألنه ولده �عتق 
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ق علیه �ما لو اشتراه، �ما لو اشتراه فإنه علیه؛ ألنه ذو رحم َمحَرم، ال �جوز التزاوج بینهما، فیعت

ألن من شرط �ونها  ؛�عتق علیه، عتق الجنین وله بیعها؛ ألنها ما صارت أم ولد في حال ملكه

أم ولد أن تحمل من سیدها في ملكه، والصورة التي معنا حملت منه قبل أن �ملكها، طیب هل 

 للحر أن ینكح األمة؟

 طالب:...

 ة، إذا عجز عن طول الحرة.لحر إذا عجز عن َطول ا

 طالب:...

ما هي امرأة مسلمة؟ وهو عاجز عن طول الحرة؛ ألن نكاحها سبب لِرق وخشي العنت، لماذا؟ 

 ولدها. 

فوضعت ما یتبین فیه خلق اإلنسان، أو �عض خلق  ،و�ذا علقت منه في ملكه ،وله بیعها

ذلك من خلق اإلنسان فإنه  ولدت جسًما فیه أصبع، أو رأس، أو رجل، أو ما أشبه .اإلنسان

 ،تترتب علیه أحكام األم، أحكام األم مر�وطة �ما یتبین فیه خلق اإلنسان، فتخرج من العدة

عتد وال �ُ  ،فال �عتبر ،وتصیر نفساء، �خالف لو وضعت جسًما لیس فیه شيء من خلق إنسان

 أحكام الجنین تلزم بنفخ الروح. ،�ه، وأحكام الجنین بنفخ الروح

 .طالب:..

كانت له بذلك أم ولد، فإذا مات السید فقد صارت حرة، و�ن لم �ملك غیرها، �عني في المدبَّر 

 �موتي، وصار قیمة العبد أكثر من الثلث ما �عُتق منه إال من الثلث، لو قال: أنت حرٌّ ُ�خَرج 

 م الولدالفرق بینهما؟ بین أ مالماذا؟  ،فإنها تعتق علیه ،بنسبة ثلث القیمة، �خالف ما عندنا

 والُمدبَّر؟

 طالب:...

 أعتقها ولدها. ،أعتقها ولدها

 طالب:...



 
 

 
 
 

٥  
 

‹^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈¶4ò=٥ 

�عضهم �قول: إذا �ان إذا �انت قیمتها أكثر من الثلث تعُتق من نصیب ولدها من التر�ة، تعتق 

ولو زادت على الثلث، أو استوعبت  ،بنصیب ولدها من التر�ة، هذا قول، لكن المختار أنها تعتق

 ."و�ن لم �ملك غیرها�قول:  ولذلك ،التر�ة �لها

ن ثم ولدت من غیره، ثم ولدت م�الضوا�ط السا�قة، " و�ذا صارت األمة أم ولد �ما وصفنا" 

 ، زوجهاأم ولد، ثم هي تصیر أم ولد لو زوجها  كان له حكمها في العتق �موت سیدها" غیره،

 نها تعتق �موته.�عد أن ولدت الولد، ولدت هذا الولد منه ثم زوجها وولدت من غیره، فإ

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ولدها الثاني؟

 طالب:...

 .�قول ماذاانتبهوا  ،اسمعوا

�ان له حكمها في العتق �موت سیدها، الولد الثاني، �ان له حكمها في العتق �موت سیدها،  

 لماذا؟ 

، ا له ولد أصالً ألن أ�اه لیس له ولد؛ ألن الولد یتبع أمه، الذي وطئها الثاني وجاءت منه بولد م

 .الولد تبع أمه حر�ة ورًقا، �ان له حكمها في العتق �موت سیدها

ُمِنع من وطئها والتلذذ بها؛ ألنه ال  و�ذا أسلمت أم ولد نصراني ُمِنع من وطئها والتلذذ بها"" 

ع �جوز لغیر المسلم أن ینكح مسلمة والنكاح أعم من أن �كون العقد، فإذا ُمِنع العقد ابتداًء فمن

أجبر على نفقتها؛ ألنها أم ولده، في ذمته، لكن  وأجِبر على نفقتها"" .الوطء من �اب أولى

ُ�حتاط لألمر�ن، یدفع ما أوجب هللا علیه �النسبة لها، وال �مكَّن من وطئها وال التلذذ بها، ُمنع 

علیه -أسلمت امرأة تحت �افر، ز�نب بنت الرسول �ما لو  ،وأجِبر على نفقتها ،والتلذذ بها

لما أسلمت وهي تحت أبي العاص بن الر�یع وتأخر إسالمه، لم ُ�مكَّن منها  -الصالة والسالم
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حتى أسلم، وُأجبر على نفقتها، فإن أسلم حّلت له، فإن أسلم حّلت له؛ ألن الكفاءة في الدین وقد 

ل ذلك عتقت؛ ألنها أم ولد، ألنها أم ولد تعتق حصلت، و�ن مات قبل ذلك عتقت، فإن مات قب

"و�ذا أعتقت أم الولد �موت سیدها فما �ان في یدها  و�ذا ُأعتقت أم الولد �موت سیدها،�موته. 

ألنها ما عتقت إال �الموت، فإن ملكته  ؛؛ ألنها ملكته قبل أن تعُتقمن شيٍء فهو لورثة سیدها"

 �عد أن مات وعتقت فهو لها.

 طالب:...

 ماذاصحیح؛ ألن الضبط عندنا على النسخة المحققة أُعِتقت، وأنت  ،ذا الضبط هو الصحیحه

 عندك؟ عتقت؟ 

 طالب: ...

 هذا األصل.

 طالب:...

ه على النسخة الثانیة، فما �ان في یدها من شيء فهو لورثة سیدها، لماذا؟ ألنها ملكت هذا ماشٍ 

ق، �خالف ما لو ملكت �عد أن عتقت �موته، وهي تحت ملكه، أحكامها أحكام األمة، قبل أن تعت

ا احتمله ولو أوصى لها �ما في یدها �ما في یدها الذي األصل أنه لورثة سیدها، �ان لها إذ

 لغیر وارث، وصیته لغیر وارث، فصّحت �الثلث فأقل. الثلث؛ ألنه وصیة، وصیة

، براءستبراء؛ ألنها استألنها ا حیضة" فعدتها ولده، فإذا مات عن أم ولده أم عن مات و�ذا" 

م ،ولیست عدة أما هذا استبراء فیكون �حیضة،  وأما العدة عدة األمة ُقرآن حیضتان، �ما تقدَّ

 .فالتعبیر �العدة فیه تجوز

 ،قل �قیمتهاإذا �انت الجنا�ة أرش الجنا�ة أ دونها" أو �قیمتها سیدها الولد فداها أم جنت "و�ذا 

ان �ا؛ ألن تصرفاتها منوطة �السید؛ ألن الُغنم مع الُغرم، فإذا فداها سیده ،أو �أقل من قیمتها

  فال �جمع له بین ضرر�ن. ،یتولى جنایتها، إذا �انت الجنا�ة أكثر من قیمتها ،�ملك منافعها

 طالب:...
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 .�قول ماذا اسمع

له أن یقة �عني أن المسألة متصورة في الرقالولد فداها سیدها �قیمتها أو دونها"  أم جنت "و�ذا 

م، لكن أم الولد �اعتبارها ال �جوز له بیعها، وال هبتهاا�سلمه ن یده؛ موال أن �خرجها  ،، �ما تقدَّ

  .ال یلزمه ،لكن هل یلزمه أن یدفع أكثر من قیمتها؟ ال ،ألنها أم ولد، فلیس له أن �سلمها

 طالب:...

 فداها فجنت عادت فإن" .الكن له منافعها، الُغنم الخراج �الضمان، الخراج �الضمان، أو دونه

 .وصفتُ  كما

رث، �الشرط المتقدم �الثلث فأقل؛ ألنها وصیة لغیر واجائزة"  و�لیها ولده ألم الرجل ووصیة 

أو یوصي إلیها  ،ووصیة الرجل ألم ولده و�لیها �أن تكون وصیة على أوالدها، یوصي لها �مال

 .تكون ناظرة على شيء، و�لیها جائزة�عني تكون ناظرة،  ،برعا�ة أوالدها أو �شيء من أمواله

 ال�عني في حال حیاته، �عد أن ولدت منه، نعم له أن یزوجها، �ما تقدم ألنها تزو�جها"  "وله 

 من ىعل حدّ  وال �رهت و�ن �رهت، ن�"و  . وال تزال أمة؛ ألنها ال تعتق إال �موته ،تزال على ملكه

ما �ملك، ما ، ال: ما أرضى أن أمي ُتزوَّجوال یلزم رضاها، طیب إذا اعترض الولد ق .قذفها"

ضى وهذا مجرَّب في األوالد األحرار من النساء األحرار، �عضهم ال یر  ،�ملك؛ ألنها ال تزال أمة

ما ینظر إلى قوله، �عضهم یهدد �القتل،  ،إذا مات أبوه أن تتزوج أمه، لكن لیس األمر إلیه

 وال حّد على من قذفها"" .مه لها حق، لها حقلكن أ ،�عضهم �غار على أمه أن �طأها غیر أبیه

ّد یوم ما دام �قام علیه الح ،؛ ألنه جاء في الحدیث أنه ُ�قام علیه الحّد یوم القیامةقذف المملوك

ر، لیس معنى أنه ال ُ�حّد أ ،القیامة فال حّد علیه في الدنیا نه یرسل و�ن اقتضى األمر تعز�ره �عزَّ

 ، ال، یوقف عند حده.ائً �قول له شیوال أحد  ،لسانه في الممالیك

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...
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 وال حّد على من قذفها، عموم.

 .جاء في السید وفي حكمه غیره ،الحدیث في السید 

دا ها ما عألن عورتها في الصالة جمیع بدن ذلك"؛ لها �ره الرأس مكشوفة الولد أم صلت "و�ن 

 .لها أن تصلي مكشوفة الرأس :�عني، ها""وأجزأ ، �ره لها ذلك،الوجه والكفین والرأس

لولد وارث ا ،لماذا ال ُ�قتص منها؟ ألن الولد وارث نفسها" قیمة فعلیها سیدها الولد أم قتلت "و�ن

 . قصاص هله حق العفو، فإذا عفا خالص انتهى، ما فی

 طالب:...

 نعم.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 �قول.  ماذاف نعم ش

ن لم ة السید إلماذا قیمة نفسها؟ ولماذا ال ُتغرَّم د� .ا فعلیها قیمة نفسهاو�ن قتلت أم الولد سیده

 �كن القصاص؟

 طالب:...

 ؟نعم

 طالب: العبد علیه القیمة.

 ؟ماذا

 طالب:...
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؟ حال الجنا�ة هي أمة، حال الجنا�ة هي أمة، وأحكامها أحكام األمة، لكن ما �قَتل العبد �الحر

یخ إذا والمسألة مثل ما قال الش ،تبارها أم ولد له نصیب في المقتوللكن هذه �اع ،ُ�قتل نعم ُ�قَتل

 ولدت ما تبین فیه خلق إنسان ومات، وغیر موجود.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 أو ُتوفي.

 طالب:...

 ال ال، قبل أن تقتل أ�اه.

 طالب:...

 العصبة لهم نصیب وله نصیب في المقتول، وحي،لكن إذا �ان لها ولد  ،إذا لم �كن لها ولد ،نعم

 في العفو، وهو من العصبة �صیر.

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 توقف؟ 

 ا�حث...�ا أحمد 

 طالب:...

إذا لم یوجد فالقصاص. �هللا  ،ال قصاص، أما إذا لم یوجد الولد الذي له نصیب في العفو ،نعم

 وصلى هللا وسلم و�ارك على نبینا محمد وعلى آله وأصحا�ه أجمعین.  ،أعلم
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وجزاكم هللا خیًرا على صبر�م، على صبر�م وتحملكم هذه المدة الطو�لة التي تبلغ ثالث عشرة 

 تقر�ًبا.  اسنة إال ثلًثا �ذا؟ أو ر�ع، إال ثلثً 

 طالب: ...

 واحد؟

 طالب:...

 كم؟

 طالب:...

 .رشع حدن، سنة ستة وعشر�ن. والشهر أسنة ستة وعشر�، ال، في ستة وعشر�ن

 طالب:...

خ شی.. �ا ه �شرح منتهى اإلرادات، وقد وعدنا أن �كون البدیل بدا�ة من السنة القادمةبدأنا قبل

 .محمد

 طالب: نعم.

ه وعدنا أن �كون البدیل في السنة القادمة نظم ابن عبد القوي للمقنع، وأشار �عضهم ممن إشارت 

ال الطالب  هأن �شرح األصل الذي هو المقنع؛ ألن ،ولها حظ من النظر قوي  ،محل نظر وعنا�ة

بل ییأس  ،وال المدرِّس إذا نظرنا إلى الكتاب وفیه أر�عة عشر ألف بیت تحطم الطالب والمدرس

ل �وُ�قَرأ  ،من اإلكمال، و�هذا الحجم المقنع بهذا الحجم مقدور علیه، ومع ذلك ُ�حضر معه النظم

 نظم.ما ننتهي من �اب نقرأ نظیره في النظم، ونحلل �عض األلفاظ المشكلة في ال

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 ؟كیف
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 طالب:...

 تار�خ؟ هذا، �تبته أنا.

 طالب:...

ألبي القاسم  ،متون الحنابلةمن أول مختصر  ،و�هذا نكون انتهینا من هذا الكتاب المختصر

الخرقي في هذا الیوم، التاسع عشر من شهر جمادى اآلخرة سنة تسع وثالثین وأر�عمائة وألف، 

ي الیوم األول من الشهر الحادي عشر سنة ست وعشر�ن وأر�عمائة وألف، �هللا و�ان البدء �ه ف

 .أعلم

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. 

 

 


